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TPA STUDENTFEST 2019 este un concurs dedicat 

studenților anului IV ciclul de licență și anilor I și II din 

ciclul de masterat de la Facultatea de Tehnologia 

Produselor Agroalimentare din cadrul Universității de 

Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului 

„Regele Mihai I al României” din Timișoara, care în cadrul 

proiectelor de diplomă, respectiv lucrărilor de disertație 

au creat noi produse alimentare, ecologice și cu potențial 

comercial. 
Prin acest concurs se încearcă și crearea unei legături 

între facultate și producătorii din industria alimentară, 

în vederea unor potențiale colaborări. 

 

DECAN 

PROF.UNIV.DR.ING. ADRIAN RIVIȘ  
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Coordonatori: Șef lucr. Dr. Antoanela COZMA 

Studentă: Paula-Roxana MOȚ 

Categorie produs: desert 

Descrierea produsului: 

Este un preparat culinar 

de cofetărie gustos, 

îmbunătățit cu suc natural 

de portocale, morcov si 

măr. Oferă o serie de 

beneficii organismului 

asigurând  un stil de viață 

sănătos. 

Ingrediente: 200 g măr 

ras; 200 g morcov ras; 

sucul și coaja de la o 

portocală;  200 g nucă; 200 

g fructe deshidratate 

(stafide, goji, merișoare; 

200 g zahăr; 200 ml ulei; 1 

praf de copt; 1 lingură 

scorțișoară; 600 g făină; 

zahăr praf. 

Mod de preparare:  

Într-un vas se adaugă 

uleiul și zahărul și se 

amestecă până se 

omogenizează. Se adaugă 

treptat mărul ras, morcovul ras, fructele uscate, sucul de 

portocale, scorțișoara, și nuca. Se amestecă și se adaugă încet 

făina și praful de copt nestins. Amestecul obținut se adaugă în 

tavă și se ornează deasupra cu sâmburi de nucă întregi. Se coace 

35-40 de minute la 175° și se lasă la răcit câteva ore.  
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Beneficii: 

Sucul natural de portocale 

Portocalele (Citrus 

Sinensis) sunt o sursă 

excelentă de vitamina C, 

care este un puternic 

antioxidant. Consumul de 

alimente bogate în vitamina 

C ajută organismul să 

dezvolte rezistență împotriva infecțiilor. 

Consumul de suc de portocale ajută la îmbunătățirea tensiunii 

arteriale, deoarece conține magneziu, care are abilitatea de a 

aduce nivelul tensiunii arteriale la limitele normale. 

Cele mai importante beneficii ale sucului de portocale sunt 

proprietățiile sale de vindecare. Portocalele conțin flavonoide, 

care sunt substanțe antiinflamatoare, și care, ajută la tratarea 

artritei și la vindecarea rigidității si durerii. 

Mărul  

Merele sunt o sursă 

excelentă de multivitamine 

– consumate cu tot cu 

coajă merele pot să asigure 

un aport crescut de 

vitamine şi minerale 

benefice sănătăţii 

organismului, cum ar 

fi: vitaminele A şi C, calciu, fier, fosfor, acid folic şi un nivel 

crescut de antioxidanţi.  

Datorită fibrelor pe care le conține, mărul, acestea ajută la 

reducerea colesterolului și la prevenirea unor boli cancerigene. 

Potasiul, alt element conținul de acest fruct, este un element 

important în reglarea tensiunii arteriale, iar substanțele nutritive 

pe care le conține reduc riscurile apariției cancerului de colon și 

ficat. 
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Morcovul  

Conținutul biochimic al 

morcovului (Daccus Carota), 

extrem de diversificat, 

explică multiplele efecte în 

hrănirea întregului organism 

și menținerea sănătății. 

Rădăcinile morcovilor au un 

conținut ridicat de 

carotenoizi, în principal 

beta-caroten, care, este transformat de organism în vitamina a, 

cu efecte directe asupra pielii, inimii și sistemului imunitar. 

Din vitaminele prezente în morcov fac parte și vitaminele B1, B2, 

B6, C, E, K, P și PP. În plus, nu trebuie omisă bogăția de săruri 

minerale, necesară creșterii și menținerii stării de sănătate: fier, 

fosfor, calciu, potasiu, magneziu. 

Valoare nutrițională 

Proteine 2.80 g; 

Glucide 31.3 g; 

Lipide 14.81 g; 

Valoare energetică: 270,38 kcal/100 g produs 
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PROTEDAC 
Coordonator: Ş.L.dr.Ing. Delia-Gabriela DUMBRAVĂ 

                     Ș.L.dr.Ing. Camelia MOLDOVAN 

Student: Radu-Marian TULPAN 

Descrierea produsului:  

Batoanele proteice sunt 100% naturale și sunt destinate 

sportivilor cât și persoanele cu activitate mai redusă care își 

doresc un stil de viață sănătos. Spre deosebire de batoanele 

proteice din comerț ,acestea nu au aditivi artificiali ,deci efecte 

secundare nu sunt decat pentru cei care au intoleranță la  lactoză 

sau gluten din aceste batoane . Batoanele ProteDac  sunt 

preparate compuse din materii prime naturale și proaspete și nu 

conțin conservanți, arome artificiale sau alți aditivi alimentari. Au 

conținut ridicat de proteine, polifenoli și o bună activitate 

antioxidantă aducând multiple beneficii pentru sănătatea umană. 

Tehnologia de obținere este una simplă și ieftină 

Rețeta 1  

Concentrat de zer , drojdie inactivă, fulgi de ovăz ,stevia 

rebaudiană,unt de arahide. 

Data producției : 24.06.2019  

Termen de valabilitate: 21 de zile  

Temperatură de păstrare : 4-18 ° C 

Valoare nutriţională: 

Proteine:       22,91   g                                                                            

Lipide:        33,75      g                                                                               

Glucide:  35,25     g 

Valoare energetică:  536,39   Kcal                                                             

Rețeta 2 

Concentrat de soia , drojdie inactivă, fulgi de ovăz,roșcove ,stevia 

rebaudiană,unt de arahide 

Data producției : 24.06.2019  

Termen de valabilitate: 21 de zile  

Temperatură de păstrare : 4-18 ° C 

Valoare nutriţională:  
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Proteine : 24,15 g            

Lipide: 32,12 g 

Glucide: 33,46 g 

Valoare energetică: 519.52 Kcal 

Beneficii:  

Zerul  

Zerul este una dintre cele două proteine din laptele de vacă, 

reprezentând aproximativ 20%, iar cazeina este cealaltă proteină 

care formează aproximativ 80% din conținutul total de protein. 

Cele mai comune forme de proteine din zer utilizate în batoane cu 

proteine, băuturi și suplimente cu conținut ridicat de proteină 

sunt concentratul (WPC) sau izolatul (WPI). 

Soia (Glycine max ) 

Consumul de proteine din soia în loc de proteine animale a 

descoperit că reduce concentrațiile plasmatice ale colesterolului 

total, lipoproteinelor cu densitate scăzută(LDL) și trigliceridelor. 

Persoanele cu activități fizice intense trebuie să consume 

aproximativ 25 de grame de proteine de soia sau mai mult în 

fiecare zi pentru a obține rezultate. Douăzeci și cinci de grame 

de proteine din soia este egal cu 1 1/4 cesti de tofu, 1 -2 cani de 

lapte de soia sau o uncie de făină de soia.  

Drojdia inactivă (Saccharomyces cerevisiae)  

Drojdia nutritivă este similară drojdiei pe care o folosesc oamenii 

în coacere, dar suferă un proces de încălzire și uscare care o 

face inactivă. Drojdia inactivă este fără lapte și, de obicei, fără 

gluten. Ca rezultat, acesta poate fi un supliment util pentru 

persoanele cu alergii. 

Untul de arahide 

Arahidele sunt adesea îmbogățite cu substanțe nutritive benefice 

pentru sănătatea umană. Ele sunt de fapt leguminoase, dar sunt 

cel mai frecvent consummate ca și "nuci " în Statele Unite. 

Studiile arată că arahidele, untul de arahide și uleiul de arahide 

reduc în mod semnificativ riscul bolilor de inimă atunci când sunt 

consumate zilnic, similar celorlalte fructe cu coajă lemnoasă. . Se 

estimează că până la 30% din populația din multe țări din lume 
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suferă de malnutriție. Arahidele, care sunt o sursă bogată de 

proteine și aminoacizi esențiali, pot ajuta la prevenirea 

malnutriției. 

Stevia (Stevia Rebaudiană)  

Frunzele de Stevia au fost folosite din antichitate pentru a 

vindeca diverse boli cronice și ne-cronice. Steviozidul este 

principalul îndulcitor prezent în frunzele de stevia, care este de 

100-350 de ori mai dulce decat zaharoza. Are un gust plăcut, o 

solubilitate bună în apă și e ușor de metabolizat de către 

organism fără nici un efect toxic. Profilul nutrițional ridicat al 

frunzelor de stevia o face superioară celorlalți înlocuitori de 

zahăr. 

Roșcovele (Ceratonia Siliqua) 

Roşcovele pulbere sunt un îndulcitor natural cu aspect de făină și 

aspect similar cu ciocolata; prin urmare, este adesea folosit ca un 

substituient de cacao. Roșcovele sau carobul se utilizează de 

obicei în formă uscată sau prăjită și este dulce. Se folosește ca 

ingredient în prăjituri și fursecuri și ca un substitut pentru 

ciocolată. Păstăile zdrobite pot fi folosite pentru a face o 

băutură; compot, lichiorul și sirop. Acestea sunt fabricate în 

Turcia, Malta, Portugalia, Spania și Sicilia. 
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„MAESTOSO” – VIN ALB DE SILAGIU 

MUSCAT OTTONEL 
Coordonator:  Ș.L. dr. ing. Diana Moigrădean                             

Prof. dr. ing. Mariana-Atena Poiană 

Student: Erdöș–Miuțescu Patricia 

Descrierea produsului: 

Vinul alb Muscat Ottonel demisec 

produs la Silagiu în județul Timiș are 

elegantă, este delicat, fin, extrem de 

ușor de băut. Vinul Muscat Ottonel de 

Silagiu exprimă feminitate și este 

ușor de băut datorită restului de 

zahăr pe care îl conține; este un vin cu 

o culoare galben aurie, strălucitoare și 

arome amețitoare de floare de tei și 

faguri de miere. Gustul este proaspăt 

si echilibrat, completat cu note 

intense de dulceață de trandafiri și 

coaja de lămâie.  

Caracteristicile organoleptice și 

fizico-chimice ale vinului Muscat 

Ottonel suntprezentate în tabelul de 

mai jos: 

Proprietăţile organoleptice ale vinurilor albe Muscat Ottonel 

Aspect limpede, strălucitor 

Culoare galben deschis, strălucitor, cu reflexe aurii, fără 

depuneri de culoare pe pereţii buteliei 

Miros nuanţă slabă de drojdie, caracteristic soiului 

Gust plăcut, armonios, bine evoluat prin învechire, uşor 

astringent, cu tentă amăruie datorită învechirii. 
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Caracterizarea fizico-chimică a vinurilor albe Muscat 

Ottonel 

Aciditate totală (g/l H2SO4) 3.35 

Conținutul de zahăr (0Bx) 8.2 

Extractul sec total (g/l) 25.61 

Tăria alcoolică (% alc.vol.) 13.4 

 
Concluzii  

Rezultatele obţinute în urma analizelor de laborator efectuate, conduc la 

următoarele concluzii: 

➢ Strugurii din soiul Muscat Ottonel utilizaţi pentru vinificare, prin 

potenţialul biologic pe care îl posedă împreună cu conducerea 

riguroasă a procesului de vinificaţie asigură premizele pentru 

obţinerea unor vinuri albe de calitate superioară. 

➢ Remarcăm tăria alcoolică ridicată, 13.4% vol., care permite 

încadrarea vinului în clasa DOC (vin de de calitate superioară cu 

denumire de origine controlată). 

➢ Putem afirma că vinurile albe provenite din soiul de struguri Muscat 

Ottonel din Podgoria Buziaș-Silagiu sunt echilibrate din punct de 

vedere al caracteristicilor fizico-chimice şi foarte apreciat din 

punct de vedere sensorial.  

Produsul a fost premiat cu Mențiune la Concursul Studențesc F.I.A. 

STUDENTFEST, desfășurat 

în 25.06.2019, la Facultatea 

de Inginerie Alimentară din 

cadrul Universității de 

Științe Agricole și Medicină 

Veterinară a Banatului 

„Regele Mihai I al României” 

din Timișoara. 
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Schema tehnologică 
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VIN ROȘU ALEXANDRA'S 
Coordonator:  Ș.L. dr. ing. Diana Moigrădean                             

Prof. dr. ing. Mariana-Atena Poiană  

Studentă: Denisa Alexandra TOMESCU 

Descrierea produsului: 

Strugurii din soiurile Burgund 

sunt destinați pentru 

producerea vinurilor roșii de 

calitate superioară. Vinul este 

limpede, intens colorat, cu 

reflexii purpurii, și cu o 

puternică aromă de fructe de 

pădure, zmeură și vișine. Pe 

lângă culoarea caracteristică, 

vinurile roșii se deosebesc de 

cele albe și din punct de 

vedere gustativ; ele au un gust 

mai astringent, mai catifelat și 

mai corpolent.  

În tabelul 1 și 2 sunt 

prezentate caracteristicile 

organoleptice și fizico-chimice 

ale vinurilor roșii din soiul 

Burgund. 

Tabelul 1. Analiza preliminară a 

vinurilor roșii 

 

Culoare Aspect Miros Gust 

intens 

colorat, cu 

reflexii 

purpurii 

limpede

,  

aromat, plăcut, 

fin, buchet 

deosebit, 

foarte apreciat 

de consumatori 

caracteristic soiului, 

fără nuanţe străine 

neplăcute, armonios, 

vin plin cu 

corpolenţă, onctuos 
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Tabelul 2. Caracterizarea fizico-chimică a vinurilor roşii analizate 

Parametru BURGUND 

Aciditate totală (g/l H2SO4) 4.50 

Conținutul de zahăr (0Bx) 10.8 

Extractul sec total (g/l) 31.92 

Tăria alcoolică (% alc.vol.) 7.95 

Beneficii: Este cunoscut efectul benefic al vinului roșu consumat 

cu moderație. Antioxidanții din vinul roșu sunt principalii 

responsabili de efectele benefice ale acestei băuturi.  Pe termen 

lung și intrat în stilul de viață cotidian, vinul roșu ajută la 

prevenirea unor afecțiuni grave, dacă este dublat, cu moderație. 

Antioxidanții din vinul roșu sunt principalii responsabili de 

efectele benefi 

Concluzii: 

Rezultatele 

obţinute în urma 

analizelor de 

laborator, conduc 

la următoarele 

concluzii: 

➢ Vinurile 

obținute din soiul 

de struguri 

Burgund prezintă 

un gust uşor 

taninos, astringent, specific soiului de proveninţă; vinurile roșii 

sunt demiseci.  

➢ Tehnicile de condiţionare (pritocul, umplerea golurilor din 

vasul de fermentare de păstrare a vinului, cupajare, limpezire, 

sulfitare) asigură obţinerea unui vin de calitate superioară cu 

denumire de origine controlată (DOC). 

➢ Datorită proprietăţilor organoleptice şi fizico-chimice pe care 

le posedă aceste sortimente de vinuri, cât și altele provenite 

din Crama Recaș sunt apreciate atât în ţară cât şi peste 

hotare. 
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Toate vinurile roșii conțin antioxidanți, în cantitate mai mare sau 

mai mică, în funcție de soiul strugurilor. Vinul este un amestec 

hidroalcoolic, deci recomandăm consumul moderat deoarece vă 

menține sănătatea și vă poate prelungi viața. 

Schema bloc de operații 
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COMPOT DE PERE CU ANASON 
Coordonatori:  As. Dr.Ing. Monica NEGREA 

Prof.Univ.Dr. Ing. Călin JIANU 

Studentă: Bianca DELURINȚU  

Descrierea produsului: 

Compoturile sunt conserve de 

fructe intregi sau divizate în 

anumite forme și dimensiuni, în 

sirop de zahăr, ambalate în 

recipiente din sticlă sau metal, 

închise ermetic și pasteurizate. 

Compoturile se fabrică, de 

regulă, dintr-un singur soi de 

fructe, purtând astfel și 

denumirea fructului din care 

provin. 

La ora actuală pe piaţa 

alimentară din România există o 

gamă variată de produse 

conservate cu ajutorul zahărului: 

compoturi, dulceţuri, jeleuri, etc.  

Pentru a valorifica la maximum 

fructele utilizate în industria conservelor din fructe, o 

alternativă o constituie  producerea compoturilor. 

Principalul obiectiv a fost de a obține un produs conservat cu 

ajutorul zahărului și pasteurizat/ sterilizat, cu valori nutriționale 

deosebite prin utilizarea de materii prime cu capacitate 

antioxidantă ridicată - Compot de pere cu anason. 

Materii prime și auxiliare folosite: pere, anason stelat, baton 

vanilie, zahăr, apă, acid citric. 

Caracteristici fizico – chimice 

Produsul finit prezintă următoarele caracteristici: 

➢ fizico-chimice: apă 82,21%, vitamina C 2,16 g/l, zahăr total 

18,9 ograde Brix, aciditate totală 0,75 %, aminoacizi 4,399 
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mg/l. 

➢ microbiologice: fără germeni patogeni sau facultativ patogeni. 

➢ termen de garanție: 12 luni la +2 - +5°C în încăperi curate, 

aerisite, ferite de razele soarelui sau de îngheţ. După 

deschidere, a se păstra la frigider şi a se consuma în maxim 2 

săptămâni. 

Compotul de pere obținut are  indici nutriționali deosebiți, 

corespunde  cerinţelor de calitate şi securitate alimentară prin 

identificarea PCC ce pot apărea în timpul procesării, fructelor, 

fiind posibilă implementarea cu succes în industria conservelor, 

pentru obţinerea de produse cu calități nutriționale valoroase, 

destinate consumului uman. 
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Schema tehnologică 
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ULEI DE RAPIȚĂ CU ADAOS DE TOMATE 

DESHIDRATATE ȘI SUBPRODUS 

REZULTAT LA PROCESAREA TOMATELOR 
Coordonatori: Prof. dr. ing. Mariana-Atena Poiană  

Ș.l. dr. ing. Diana Moigrădean 

Studentă: ing. Manuela Popeangă 

Obiectiv: îmbunătățirea 

stabilității termo-oxidative 

a uleiului de rapiță prin 

aditivarea cu pulbere din 

tomate deshidratate, cât și 

adaosul de subprodus 

rezultat la procesarea 

industrială a tomatelor în 

vederea obținerii sucului. 

Astfel, s-a avut în vedere 

valorificarea unui 

subprodus ce rezultă în 

cantităţi considerabile în 

urma procesării tomatelor.                                    

Deshidratatea tomatelor. 

Tomatele au fost achiziţionate în stare proaspătă, tăiate şi 

supuse procesului de deshidratare în aparatul de deshidratare 

Heinner/Germania, la temperatura de 60ºC, timp de 30 de ore. 

De asemenea, și subprodul rezultat la procesarea tomatelor a 

fost supus deshidratării în aceleași condiții. Umiditatea probelor 

deshidratate s-a situat la valori sub 5%. 

Prepararea uleiului de rapiță cu adaos de tomate deshidratate și 

tratamentul termic aplicat acestuia. În vederea preparării uleiului 

cu fucţionalitate îmbunătăţită au fost preparate probe de ulei de 

rapiță (R) cu adaos de pulbere de tomate (T), respectiv 

subprodus de procesare a tomatelor (ST) în doze de 200, 500 și 

1000 ppm, după cum urmează: R+200 ppm T, R+500 ppm T, 
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R+1000 ppm T, respectiv R+200 ppm ST, R+500 ppm ST, R+1000 

ppm ST. De asemenea, s-a preparat o probă de ulei martor (R) şi 

o probă aditivată cu antioxidantul de sinteză butilxidroxitoluen 

(BHT), aplicat în doză de 200 ppm (R+200 ppm BHT).  Probele de 

ulei astfel aditivate au fost supuse încălzirii convective timp de 

240 de min. utilizând un cuptor electric (Esmach, Italy, 1200W, 

50Hz) setat la 200°C. La finalul tratamentului termic, probele au 

fost investigate pentru evaluarea procesului de degradare termo-

oxidativă. În figura 1 este prezentată schema tehnologică de 

obţinere a uleiului de rapiță aditivat. 

Monitorizarea procesului de 

oxidare a uleiului s-a 

efectuat prin determinarea 

următorilor indicatori: 

valoare sau indicele de 

peroxid (IP), valoarea sau 

indicele de p-anisidină (p-AV) 

şi valoarea totală a oxidării 

(TOTOX).  

Concluzii și recomandări 

În urma studiuilui experimental efectuat, se desprind 

următoarele concluzii: 

➢ Subprodusul rezultat la procesarea tomatelor are un 

conţinut ridicat de compuşi bioactivi, ceea ce face posibilă 

utilizarea acestuia ca ingredient alimentar. Ideea reutilizării 

este susținută şi de faptul că roşiile reprezintă una din 

legumele cultivate în ţara noastră în cantităţi foarte mari, 

iar o importantă parte a acestora este destinată industriei 

conservelor; 

➢ Atât pulberea de tomate, cât și de subprodus aplicat la un 

nivel de 500 ppm are un efect inhibitor asupra procesului de 

degradare termo-oxidativă a fracției lipidice din uleiul de 

rapiță similar cu butilhidroxi toluen aplicat la un nivel de 200 

ppm. 
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➢ Atât pulberea de tomate, cât și pulberea subprodului 

rezultat la procesarea tomatelor ar putea fi utilizat ca aditiv 

alimentar natural cu acțiune antioxidantă pentru protejarea 

uleiului de rapiță împotriva degradării termooxidative, 

proces deteriorativ ce apare în urma tratamentelor termice 

la temperatură ridicată, specifice aplicațiilor alimentare. 

 

Schema bloc de operații 
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BISCUIȚI CU ADAOS DE PUDRĂ DE 

MĂCEȘE 
Coordonatori: Prof. dr. ing. Mariana-Atena POIANĂ  

Ș.L. dr. ing. Diana MOIGRĂDEAN                             

Masterandă: Roxana-Diadora GRUIESCU 

Descrierea produsului: 

Obiectiv: obținerea unor 

formule de biscuți cu 

valoare adăugată prin 

încorporarea pudrei de 

măceșe în diferite 

proporții în rețeta de 

fabricație a biscuiților. 

Obținerea biscuiților cu 

adaos de pudră de 

măceșe s-a efectuat în 

condiții de laborator prin 

mixarea tuturor 

ingredientelor, modelarea aluatului urmată de coacere. 

Ingredientele folosite sunt: făină de grâu albă superioară 000; 

ouă proaspete; unt cu 80% grăsime; zahăr; pudră de măceșe (PM); 

aromă de lămâie. S-au obținut astfel următoarele tipuri de 

biscuiți: B (biscuiți simpli, fără pudra de măceșe, proba Martor ), 

B1 (biscuiți cu 10% pudră de măceșe), B2 (biscuiți cu 15% pudră 

de măceșe), B3 (biscuiți cu 20% pudră de măceșe).  

Fructele în stare proaspată au fost recoltate din partea de vest a 

ţării, din localitatea Ierșnic judeţul Timiș în perioada octombrie-

noiembrie 2018. Aceastea au fost depozitate în lădiţe de lemn, la 

o temperatură de 15-18°C în scopul deshidratării naturale. 

Umiditatea iniţială a măceşelor a fost de 57.42% iar după 

aproximativ 4 luni de păstrare umiditatea acestora a atins o 

valoare de  4.92%. 
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Schemă tehnologică 

 

 
 

Caracteristicile produsului  

B1: Biscuiți cu 10% PM. Ingrediente: Făină, zahăr, ou, unt,m 

esență de lămâie, pudră de măceșe 10%. 

B2: Biscuiți cu 15% PM. Ingrediente: Făină, zahăr, ou, unt, esență 

de lămâie, pudră de măceșe 15%. 

B3: Biscuiți cu 20% PM. Ingrediente: Făină, zahăr, ou, unt, esență 

de lămâie, pudră de măceșe 20%  

Caracteristici fizico –chimice 
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➢ Conţinut de apă, (max.)- 6.2 % 

➢ Grăsime/SU, (min.)- 8.6 % 

➢ Lactoză/SU, (min.)- 5.5-6 % 

➢ Substanţă grasă totală, (min.) 25-29 

➢ pH 4.5-5.5 

➢ Cenuşă  totală (max.) 1.7 % 

➢ Cenuşă insolubilă în HCl 10 %,  (max.) – 0.1 %  

Caracteristici senzoriale 

➢ Aspect-exterior: suprafaţă netedă, fără pete, zgârieturi sau 

goluri de aer  

➢ Interior: biscuiți cu adaos de pudră de măceșe 

➢ Sunt uniform repartizate si au consistență omogenă 

➢ Culoarea: brun deschisă, dată de pudra de măceșe 

➢ Consistenţa: tare şi casantă 

➢ Gustul şi mirosul: plăcut, aromat, caracteristic sortimentului 

de biscuit 

➢ Fineţea: produsul este onctuos  

Valoare nutrițională 

➢ Calorii (100g): 1809 kj/ 429 kcal 

➢ Carbohidraţi (100g): 64 g  

➢ Fibre (100g): 2.3 g 

➢ Proteine (100g): 8.3 g 

➢ Grăsimi/ Lipide: 10 g 

Condiţii de depozitare: în locuri uscate reci şi aerisite. 

Termen de valabilitate: 12 luni de la data fabricației, 

inscripţionată pe ambalaj.  

Concluzii și recomandări 

➢ Adaosul de pudră de măceșe în proporție de 10%, 15% și 20% a 

condus la îmbunătățirea capactății antioxidante, a conținutului 

de polifenoli totali și vitamina C a formulelor de biscuiți 

elaborate. 

➢ Cele mai ridicate valori s-au înregistrat pentru adaosul de 

pudră de măceșe în proporție de 20% iar cele mai mici s-au 

constatat în cazul adaosului de 10% pudră de măceșe; 
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➢ Pentru a satisface cerințele consumatorilor pentru produse cu 

valoare nutritivă îmbunătățită, marile companii caută soluții în 

acest sens, prin valorificarea unor materii prime autohtone. 

Măceșele, datorită conținutului ridicat de compuși bioactive, 

ăn special polifenoli și vitamin C, sunt recomandate pentru 

includerea în rețeta de fabricație a produselor de patiserie în 

vederea îmbunătățirii caracteristicilor antioxidante ale 

acestora, fără deprecierea atributelor senzoriale. 
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VINURI ROZÉ (STRICTO-SENSU ȘI 

SPUMOS) DIN STRUGURI CABERNET 

SAUVIGNON 
Prof. dr. ing. Mariana-Atena POIANĂ  

Ș.L. dr. ing. Diana MOIGRĂDEAN                             

Masterand: Gina Paula MAGDA 

Obiectiv: obţinerea şi 

caracterizarea unui vin rozé din 

soiul de struguri Cabernet 

Sauvignon proveniți din podgoria 

Miniş-Măderat în anul de recoltă 

2018, urmând procedeul de 

maceraţie de scurtă durată într-

o unitate de microvinificaţie din 

localitatea Avram Iancu (judeţul 

Bihor). În continuare, vinul  rozé 

stricto-sensu, a fost utilizat ca 

vin de bază în procesul de 

obţinere a unui vin spumos. 

Descrierea produsului: Vinurile 

rozé sunt vinuri relativ uşoare, 

cu o culoare atractivă, fiind mult 

apreciate de către consumatori 

în ultimii ani. Prin prospeţime, 

fineţe, fructuozitate şi conţinut 

în polifenoli ele se apropie de 

cele albe, iar pe plan cromatic sunt mai apropiate de cele roşii. În 

general, vinurile rozé nu se pretează la învechire. Reputaţia 

acestor vinuri este dată de caracterul lor de băutură proaspătă, 

de fructuozitate, de savoarea lor apropiată de cea a strugurilor, 

ceea ce lipseşte vinurilor roşii. Se servesc la masă reci, la 

temperaturi  



 

 

29 
 

 
 

Tabelul 1. Caracteristicile organoleptice ale vinului rozé 

Nr. 

crt. 
Culoare Aspect Miros Gust 

1 
Roz, 

bine definit 

Limpede, 

fără 

sediment, 

cu luciu 

cristalin 

Specific,  aromă 

bine conturată, 

plăcută, vin foarte 

apreciat din clasa 

vinurilor roşii de 

calitate 

Caracteristic, 

uşor taninos, 

astringent, 

specific 

soiului de 

proveninţă. 

 

Tabelul 2. Caracterizarea vinului rozé 

Caracteristici Vin rozé stricto-sensu 

Tăria alcoolică (% vol.) 15.40 

Aciditate totală (g/L acid tartric) 

Aciditate totală (g/L acid sulfuric) 

6.60 

4.31 

Aciditate volatilă (g/l acid acetic) 0.76 

SO2  liber (mg/l) 29 

SO2  total (mg/l) 89 

Extractul sec total (g/L) 32.75 
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Extractul sec nereducător (g/L) 17.64 

Zaharuri reducătoare (g/L) 15.11 

Densitate relativă 0.9956 

 

Concluzii şi recomandări 

➢ Vinul rozé obţinut prezintă valori ale parametrilor fizico-

chimici intermediari între cei ai vinurilor albe şi roşii.  

➢ De asemenea, vinul obţinut are o coloraţie rozé, stabilă, bine 

evidențiată. 

➢ Pe baza valorilor parametrilor fizico-chimici şi 

caracteristicilor organoleptice putem afirma că vinul de bază 

este echilibrat sub raport cromatic şi foarte apreciate din 

punct de vedere senzorial.  

➢ Vinul obţinut prezintă un gust slab taninos, aromă și culoare 

bine definite, specifice soiului de struguri de proveninţă.  

➢ Impregnarea vinului rozé cu CO2 permite obţinerea unor 

vinuri cu proprietăţi  organoleptice corespunzător conturate, 

fiind o tehnică, relativ simplă, uşor de aplicat, cu un înalt 

potenţial aplicativ, în vederea extinderii gamei sortimentale 

de vinuri cu prospeţime şi fructuozitate bine evidenţiate.  

➢ Strugurii din soiul Cabernet Sauvignon, prin potenţialul 

biologic de a acumula zaharuri şi compuşi antocianici, 

respectiv taninuri pe care îl posedă, se recomadă a se utiliza 

pentru obţinerea vinurilor rozé, prin aplicarea unui procedeu 

de maceraţie de scurtă durată. 
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ULEI DIN SEMINȚE DE STRUGURI 
Coordonatori știinţifici:              

Prof. dr. ing. Mariana-Atena POIANĂ  

Ș.L. dr. ing. Diana MOIGRĂDEAN                             

Masterand: Marius-Cătălin MAFTEI   

 
Descrierea produsului 

Obiectiv: valorificarea seminţelor de struguri provenite din 

tescovina rezultată ca subprodus în urma vinificării a două soiuri 

autohtone de struguri recoltaţi din podgoria Recaş (anul de 

recoltă 2018), în vederea obținerii și caracterizării uleiului. 

Semințele de struguri valorificate în acest scop au fost separate 

din tescovina rezultată ca subprodus la vinificarea strugurilor 

albi, soiul Creață de Banat (Riesling de Banat), respectiv a 

strugurilor negri, soiul Cădarcă (Lugojană). 
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Struguri negri, soiul Cădarcă Struguri albi, soiul Creață de 

Banat 

  
Seminţe din struguri Cădarcă Seminţe din struguri Creață de 

Banat 

Figura 1. Prezentarea soiurilor de struguri şi a seminţelor 

provenite din aceştia 
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Schema tehnologică 
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Concluzii și recomandări 

În urma determinării principalilor indici fizico-chimici ai uleiului 

obţinut prin extracţie din semințele provenite din soiurile de 

struguri Cădarcă şi Creaţă de Banat se desprind următoarele 

concluzii:  

➢ Conţinutul de ulei extras din seminţele de struguri diferă în 

funcţie de soiul de struguri. Remarcăm superioritatea 

conţinutului în ulei a seminţelor provenite din soiul de struguri 

Cădarcă comparativ cu Creaţă de Banat. 

➢ Culoarea uleiului din seminţe de struguri a fost de la galben-

deschis până la galben-verzui iar gustul a fost plăcut, fără 

nuanţe străine. 

➢ Valorile obţinute pentru principalele caracteristici fizico-

chimice ale uleiului din seminţe de struguri (indice de 

refracţie, densitate relativă, indice de aciditate, indice de 

saponificare, indice de peroxid, indice de iod, conţinut de 

substanţe nesaponificabile), evidențiază faptul că uleiul 

obținut din seminţele provenite din ambele soiuri de struguri 

se încadrează în categoria uleiurilor comestibile.  

➢ Prin urmare, se recomandă valorificarea tescovinei, respectiv 

a seminţelor de struguri, ca subprodus valoros în vederea 

recuperării unor ingrediente cu valoare adăugată destinate 

utilizării în scop alimentar. 
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SOS DULCE - ACRIŞOR DIN LEGUME ŞI 

FRUCTE 
Coordonator: ŞI. Dr. Ing. Viorica – Mirela POPA 

Studentă: Ioana Simina VARAN 

Scopul acestei 

lucrări a constat în 

obținerea și evaluara 

caracteristicilor de 

calitate a unui sos 

dulce-acrișor din 

legume și fructe, 

obţinut în două 

sortimente: 

sortimentul 1  cu morcov şi sortimentul 2 cu sfeclă de zahăr. 

Materii prime și auxiliare 

Produsul a fost realizat în două sortimente, si anume. 

Sortimentul 1: Sos dulce-acrisor cu morcov: usturoi, pastă de 

tomate, morcovi, ardei, rodie şi ananas 

Sortimentul 2: Sos dulce-acrisor cu sfeclă roșie: usturoi, pastă 

de tomate, sfeclă roșie, ardei, rodie şi ananas. 

Produsele de tip ,, sos dulce-acrișor din legume și fructe’’ au fost 

realizate în laboratorul disciplinei, fara monitorizarea 

parametrilor tehnologici în regim de staţie micropilot. 

 

Sortimentele de sos dulce-acrișor 

Materia 

primă/auxiliară 

Sortimentul 1 

(morcov) 

Sortimentul 2 

(sfeclă roșie) 

Usturoi - - 

Pastă de tomate 180 180 

Morcovi  210 - 

Ardei  150 150 

Rodie  200 200 

Ananas 150 150 
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Sfeclă roșie - 150 

 

Schema tehnologică 

Recepţia cantitativă/
calitativă

Materii prime

Curăţire

Spălare

Mărunţire

Omogenizare/Fierbere

Răcire

Ambalare

SOS DULCE-ACRIȘOR DIN 

LEGUME ȘI FRUCTE
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Descrierea atributelor senzoriale evaluate prin metoda analizei 

descriptive a sosului dulce-acrișor din legume și fructe 

 

Categorie 

atribut 

Nume atribut Descriere atribut 

Aspect 

 

Aspect comercial Omogen  

Natura și 

intensitatea 

culorii 

Culoare Roșu căramiziu 

Miros Miros general  Specific de legume 

Miros specific de 

fruct 

Specific dulce 

Alte mirosuri 

(specificați) 

 

Gust Gust  general dulceag 

Gust sarat Puțin sărat 

Gust dulce Predomină  

Altele (menționati )  

Consistență Omogenă  

Gustul după 

înghițire 

Persistență Dulce-acrișor 
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PÂINE DIN DERIVAT PROTEIC 
Coordonator: Ş.L. Dr. Ing. Alexandru RINOVETZ 

Studentă. Adelina Emanuela POPESCU 

 

Descrierea produsului 

Pâinea realizată în cadrul 

prezentului proiect, 

reprezintă produsul 

obținut din omogenizarea 

unui amestec format din: 

făină din turtele de 

semințe de dovleac 

(derivat proteic), făina 

albă, faina albă, 

drojdie,sare,lapte. 

Profilul senzoric 

Aluatul  rezultat este un amestec compact, gust, miros 

caracteristic, care  după coacere devine fraged, ușor 

sfărâmicios. Aceste caracteristici îl deosebesc de celelalte 

aluaturi folosite în panificație. Produsul rezultat are o valoare 

nutritivă ridicată, gust plăcut şi aromă caracteristică derivatului 

proteic. 

Caracterul inovativ al produsului 

Produsul este realizat prin optimizarea unei rețete clasice de 

pâine utilizând însă ca materie primă derivatul proteic. 

Datorită conținutului mare de proteine, se poate consuma de 

preferință dimineața la micul dejun, alături de lapte, iaurt, fructe 

uscate etc., pentru a asigura o masă consistentă și sănătoasă. 

Se recomandă păstrarea produsului de panificație în ambalj 

textil, de hârtie sau cutie de lemn, la temperatura camerei sau în 

condiții de refrigerare (6-8oC), dar servită la temperatura 

camerei. 
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Materii prime și auxiliare 

făină albă 500 

derivat proteic 250 

drojdie 10 

sare 5 

lapte 500 

 

Profil nutrițional 
Umiditate 

g/100 g 

produs 

Substanțe 

minerale 

g/100 g 

produs 

Proteina 

bruta 

g/100 g 

produs 

Lipide 

g/100 g 

produs 

NaCl 

g/100 

g 

produs 

Glucide 

g/100 g produs 

Valoare 

energetica 

kcal/100 g 

produs 

Total din 

calcul 

Din care 

zaharuri 

Din calcul 
     

39,73 3,56 17,66 2,94 0,24 35,87 7,75 240,58 
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FURSECURI DIN DERIVAT PROTEIC 
Coordonator: Ş.L. Dr. Ing. Alexandru RINOVETZ 

Studentă. Adelina Emanuela POPESCU 

Descrierea produsului. 

Fursecurile realizate în 

cadrul prezentului 

proiect, reprezintă 

produsul obținut din 

omogenizarea unui 

amestec format din: făină 

din turtele de semințe de 

dovleac (derivat proteic), 

făina albă, zahăr, 

scorțișoară, untură de porc, ouă. 

Carecterul inovativ al 

produsului. Produsele sunt 

realizate prin optimizarea 

unei rețete clasice de 

fursecuri utilizând însă ca 

materie primă, derivatul 

proteic. 

Datorită  caracteristicile 

senzoriale plăcute specifice 

derivatului proteic, produsul  

se remarcă prin profilul 

nutrițional ce conferă un  

aport energetic crescut și 

se poate consuma fie la 

micul dejun, alături  de 

lapte sau cafea, fie ca și gustare între mese. 

Se recomandă păstrarea produselor la în condiții de refrigerare 

(4-6oC), într-un recipiect ânchis, iar consumul la temperatura 

camerei. 
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Materii prime/auxiliare 

prime/auxiliare pondere (g) 

făină albă 300 

derivat proteic 100 

ouă 3 

*untură porc 200 

zahăr 100 

scorțișoară 5 

 

Profilul senzoric 

Pasta pentru fursecuri se caracterizează printr- o textură 

cremoasă si compactă, având caracteristicile derivatului proteic: 

culoare maroniu – verzui, gust și miros plăcut, puternic, specific 

uleiului de dovleac. 

 

Profil nutrițional 
Umiditate 

g/100 g 

produs 

Substanțe 

minerale 

g/100 g 

produs 

Proteina 

bruta 

g/100 g 

produs 

Lipide 

g/100 g 

produs 

NaCl 

g/100 g 

produs 

Glucide 

g/100 g produs 

Valoare 

energetica 

kcal/100 g 

produs  
Total din 

calcul 

Din care 

zaharuri 

Din calcul      

8,94 1,81 8,57 33,86 0,24 46,58 22,5 525,34 
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DULCEAȚĂ DE DOVLECEI CU GHIMBIR 
Coordonatori : As. Dr.Ing. Monica NEGREA 

Prof.Univ.Dr. Ing. Călin JIANU 

Studentă: Florina-Nicoleta POPA 

Descrierea produsului. Legumele 

sunt preponderent conservate prin 

acidifiere, sărare sau 

deshidratare, dar prin acest 

proiect de diplomă s-a încercat 

conservarea unei legume 

(dovlecelul) prin concentrare cu 

ajutorul zahărului.  

Dulceața reprezintă un preparat 

alimentar obţinut din  fructe, în 

cazul de față, legume, fierte în 

prealabil în sirop de zahăr, cu sau 

fără adaos de acid citric, purtând 

demumirea fructelor din care 

provin materiile prime  utilizate. 

Materii prime: Dovlecei  

Materii auxiliare: zahăr, apă, ghimbir, lămaie și cuișoare. 

Caracteristici nutriționale 

Produsul finit prezintă următoarele caracteristici: 

Organoleptice :  

✓ ·Produsul are consistența mierii de albine, caracteristică 

dulcețurilor,     culoarea ușor verzui-galbuie de la dovlecei 

și lamâie, transparentă, fără semne de fermentație sau 

mucegai și fără corpuri străine (seminte, frunzulițe, coji 

etc.).  

✓ Miros plăcut,  aromat, caracteristic ghimbirului și lamâii. 

✓ Gust dulceag, ușor înțepător, specific de dovlecei și 

ghimbir cu o uşoară aromă de lămâie și cuișoare. 
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 Fzico-chimice: apă 40,28 %, 

substante minerale 0,31%, 

zaharuri totale 73%, polifenoli 

totali 299,38 mgGAE/100 g 

produs. 

Microbiologice: fără germeni 

patogeni sau facultativ patogeni. 

Termen de garanție: 12 luni  

După deschidere, se păstrează la 

frigider şi se consuma în maxim 2 

săptămâni. 

 

Schema tehnologică 

Curătare

Divizare 

Fierbere/Concentrare

Răcire 

Umplerea recipientelor

Sterilizare 

Spălare

Omogenizare/

Difuzie

Sirop 

(apă+zahăr)

Receptie dovlecei 

Depozitare

Sortare

Depozitare

lămâie, ghimbir, 

cuisoare

Închiderea recipientelor

Pregătire 

recipiente

Pregătire 

capace
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CÂRNAȚI DE PORC PICANȚI  CU 

MERIŞOARE 
Studentă: Ciortan Georgiana Iustina Raluca 

Descrierea produsului. Întotdeauna au fost, sunt și vor rămâne un 

produs savuros al măcelăriei românești și internaționale.  

Tradiția autohtonă în ale preparării cârnaților este una foarte 

bogată și vine cu rețete inspirate menite să ofere meselor 

tradiționale o experiență gustativă reieșită fie dintr-un produs 

crud afumat și uscat bine, fie din prepararea abilă a cârnaților 

proaspeți care sunt senzaționali pe grătar, în tigaie și chiar în 

tocănițe. 

Materii prime și auxiliare 

Carne de porc, grăsime, sare, piper, cimbru, ienibahar, coriandru, 

usturoi  maţe subţiri de porc, şi fructe de merişor deshidratate. 

Rețetă: 

Materii prime şi auxiliare Unitatea 

de măsură 

Cantitate 

Carne de porc (pulpă)- kg 2 

Grăsime g 200 

Sare g 40 

Piper g 8 

Cimbru g 4 

Ienibahar g 4 

Coriandru g 4 

Usturoi g 32 

Maţe subţiri de porc ml 2 

Merişoare deshidratate g 100 
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Schema tehnologică de obţinere a cârnaţilor cu fructe de merişor 

 
 

Caracterul inovativ  

Cârnații sunt un aliment versatil, de aceea  am dorit sa ofer 

consumatorului o gamă noua de carnati  pregătită din rețete 

tradiționale la care am adăugat o marcă proprie a gustului adosul 

de fructe  de merişor deshidratate conferind acestora 

caracterul de produs inovativ si o multitudine de beneficii. 
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CÂRNAȚI DE PORC PICANȚI  CU AFINE 
Coordonator:… 

Studentă: Ciortan Georgiana Iustina Raluca 

Descrierea produsului. Întotdeauna au fost, sunt și vor rămâne 

un produs savuros al măcelăriei românești și internaționale. 

Tradiția autohtonă în ale preparării cârnaților este una foarte 

bogată și vine cu rețete inspirate menite să ofere meselor 

tradiționale o experiență gustativă reieșită fie dintr-un produs 

crud afumat și uscat bine, fie din prepararea abilă a cârnaților 

proaspeți care sunt senzaționali pe grătar, în tigaie și chiar în 

tocănițe. 

Materii prime și auxiliare 

Carne de porc, grăsime, sare, piper, cimbru, ienibahar, coriandru, 

usturoi  maţe subţiri de porc, şi afine deshidratate. 

Rețetă: 

Materii prime şi 

auxiliare 

Unitatea 

de măsură 

Cantitate 

Carne de porc (pulpă)- kg 2 

Grăsime g 200 

Sare g 40 

Piper g 8 

Cimbru g 4 

Ienibahar g 4 

Coriandru g 4 

Usturoi g 32 

Maţe subţiri de porc ml 2 

Afine deshidratate g 100 
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Schema tehnologică de obţinere a cârnaţilor cu afine 

 
 

Caracterul inovativ  

Cârnații sunt un aliment versatil, de aceea  am dorit sa ofer 

consumatorului o gamă noua de carnati  pregătită din rețete 

tradiționale la care am adăugat o marcă proprie a gustului adosul 

de fructe  de afin deshidratate conferind acestora caracterul de 

produs inovativ si o multitudine de beneficii. 
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SIROP DE GUTUI CU GHIMBIR 
Studentă: Denisa MARA 

Descrierea produsului. 

Legenda spune că 

Afrodita a venit în 

Elada adusă de spuma 

mării, având un coș plin 

cu gutui. De acolo a 

început tradiția vechilor 

greci de a oferi în dar 

la nuntă gutui, unele 

dintre cele mai 

gustoase și parfumate 

fructe ale toamnei.  

Produsul este obținut 

din ingrediente bio, 

procurate din 

gospodării propri. 

Siropul de gutui este un lichid cu pulpă  de fructe de culoare 

cărămizie, cu aroma specifică de gutui, miros aromat, specific 

fructelor fără miros de fermentat, cu gust dulce-acrișor, intens 

și răcoritor. Am ales să pregătesc acest sirop, deoarece este o 

bogată sursă de vitamine, minerale și aduce multe beneficii 

asupra sănătății. 

Siropul a fost creat cu dorința de a oferi consumatorilor o 

băutură răcoritoare, sănătoasă bogată în substanțe nutritive de 

calitate și gustoasă, care poate să satisfacă și cei mai exigenți 

consumatori. 

Rețeta de fabricație a siropului prezintă următoarele 

ingrediente: 6 l zeamă de lămâie, 5 kg gutui, 3,5 kg miere de 

albine și 700 g ghimbir. 

Proprietățile nutriționale și gustative ale siropului sunt oferite 

de gutui, care împreună cu ghimbirul, mierea de albine și zeama 
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de lămâie pot constitui o variantă de băutură răcoritoare cu 

valoare energetică relativ redusă dar, cu valori nutriționale  

bogate in polifenoli ( 38,91 mg GAE/100 g produs ) și capacitate 

antioxidantă totală ( 4,70512 µmoli TE/ 100 g produs ).  

 

Tabelul 1 

Valori Nutriționale 

100g 

Sirop de gutui cu 

ghimbir 

Energie [Kcal] 89 

Proteine [%] 12 

Lipide [%] 157.5 

Lipide Totale [%] 0,10 

Carbohidrați [%] 15,30 

Fibre [%]  1,9 

 

Caracterul nou și inovativ al siropului este oferit de următoarele 

aspecte: utilizarea ghimbirului care are originile în regiunile 

tropicale, dar mai recent se cultivă și la noi în țară, pe o piață în 

care este folosit foarte puțin sau deloc; obținerea unui produs 

răcoros, sănătos și nutritiv. 

 
Ingrediente Cantitate 
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Schema tehnologică de obținere a siropului 

 
 

 

 

 
 

Gutui [kg] 5 

Ghimbir [g] 700 

Zeamă de lămâie [l] 6 

Miere de albine [kg] 3,5 
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SUCITURĂ CU MERE DIN BUCEȘ-VULCAN 

Coordonator : S.l.Dr.Ing. Bogdan RĂDOI 

Studentă: Dalina NEAG 

Materii prime: 

✓ mere din specia Ionatan 

✓ faina de grâu 

✓ drojdie 

✓ lapte 

Materii auxiliare:  

✓ sare 

✓ zahăr 

✓ griş 

✓ gălbenuș 

Caracteristici organoleptice 

„Sucitură cu mere din Buceş-Vulcan” este o „plăcintă” specifică 

anotimpului toamnă-iarnă. Este fabricată din mere de calitate, 

atent selecţionate la deplină maturitate a coacerii. Calitatea 
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nutrițională este sporită de către pielița merelor integrrată în 

produsul final, fiind cunoscut faptul că pielița conține o bună 

parte din substanțele biologic active, fitonutrienți (antioxidanți, 

vitamine, fibre alimentare solubile și insolubile, ș.a.). 

Beneficiile mărului 

✓ sursă bogată de vitamine 

✓ conținut ridicat de săruri minerale, polivitamine 

naturale 

✓ sursă benefică de polivitamine și în coaja fructului 
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FAKE CHEESECAKE 
Studentă: Lavinia PARTAICHE  

Descierea produsului. Ne-am dorit să avem posibilitatea de a 

obține un produs care să vină în ajutorul persoanelor care au 

intoleranța la lactoză sau a personelor care au adoptat si doresc 

să adopte un stil de viață vegan. Persoane aleg să devină vegane 

pentru beneficiile asupra 

sănătatii. Cercetările au 

scos la iveală faptul ca 

veganii tind să aibă greutăți 

mai sanatoase și niveluri mai 

mici de colesterol și 

tensiune arterială decât 

consumatorii de carne.  

Un produs dulce pentru 

toate tipurile de persoanele 

obținut foarte usor, nu 

necesită o durată mare de 

http://www.ziare.com/viata-sanatoasa/colesterol/
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preparare. Pentru obținerea lui am folosit lapte de migdale, sirop 

de agave, seminte de mei, zeama și coaja de la o lamiae 

Beneficiile semințelor de mei: 

✓ Benefice pentru reducerea colesterolului 

✓ Nu conține gluten 

✓ Benefice petru inimă 

✓ Rol in digestie 

✓ Ajută la pierdere în greutate 

✓ Benefice pentru pietre la rinichi 

✓ Ajută în medicina naturistă  

✓ Benefice în sănătate și frumusețe 

 

Valori nutritive medii/100gr  și doza recomandată pentru 

semințele de mei 

Valoarea 

energetică 

1493KJ/357KCAL 17.85% 

Grăsimi 

Acizi grași 

3.9gr 

0.9gr 

5.57% 

4.5% 

Glucide 

Din care zahăr 

68.7gr 

1.61gr 

25.44% 

1.78% 

Fibre 3.9gr 15.6% 

Proteine 10.6gr 21.2% 

Sare 0.003gr 0.15% 

 

Valori nutriționale a laptelui de migdale /100 ml. 

Calorii 96 % 

Carbohidrați 3% 

Proteine 3% 

Grăsimi 8% 
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Beneficiile laptelui de migdale 

 

 
 

Schema tehnologică de obținere a brânzei false 

Recepția

Materii prime (lapte de 

migdale,mei,apa)

Fierbere

Răcire 
Sirop de agave, 

lămâie  
 

Beneficiile siropului 
de agave

Prevenirea unor 
anumite tipuri de 

cancer

Normalizează nivelul 
de insulină

Conține 
vitamine(B,C,D și E)

Gustul său este 
neutru
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GIN CU RUBARBĂ ȘI GHIMBIR 
Coordonator: Conf.dr. Ariana VELCIOV 

Student. Mario RUSU 

Descierea produsului 

“Gin cu rubarbă și 

ghimbir” este un 

amestec de “dry gin” 

(37,5% vol alc.) cu 

bucăți de rubarbă 

proaspătă și felii de 

ghimbir, ce timp de 4 

săptămâni au stat 

împreună ferite de 

lumină dând naștere 

unei licori cu o tărie 

alcoolică de 20% vol. 

Alc. 

Materii prime și 

auxiliare: rubarbă, gin, 

zahăr brut, ghimbir. 

Proprietăți senzoriale 

și fizico-chimice: 

Culoarea  -roz pal spre transparent 

Gust și Miros -plăcut, acrișor, ușor amar datorită ienupărului 

din gin 

Aroma -contribuie la definirea calităților gustative și 

este o caracteristică complexă de gust și miros 

Aspectul -lichid, aproape limpede, avand culoarea roz 

deschis spre transparent 

Vitamina C -44mg/100g 
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 Umiditate  -69,79% 

Substanță 

uscată 

-30,21% 

Cenușă -4,54% 

Valoare 

energetică 

-400,866kcal 

 

Schema tehnologică 
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CÂRNAȚI DE MISTREȚ 
Coordonator:Ş.L.Dr.Ing.Bujancă Gabriel 

Student: Olariu Sorin Ionel 

Materii prime și auxiliare 

folosite: carne de mistreț 

calitatea I - 40 Kg, carne de 

vită calitatea I - 25 Kg, 

carne de porc calitatea I – 

25 kg, grăsime rezultată din 

fasonarea cărnii de porc – 10 

kg, sare – 2 kg, piper  negru 

măcinat - 200 g, boia de 

ardei dulce – 100 g, ardei 

iute - 200 g, condiment 

pentru cârnați – 100 g, 10 g 

silitră (azotat de potasiu). 

Caracterul inovativ: Am 

eliminat totii aditivi 

alimentari și am păstrat 

rețeta tradițională pentru a realiza un produs ușor de 

metabolizat de către organism cu 

o valoare energetică crescută. 

 Analize produs inovativ - Cârnați 

de mistreț 

Proteine 22.10    

Lipide 36.44    

Glucide 0,213 

Sodiu 0.945 

Valoare energetică (kcal) 428,96 
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Schema bloc de operații 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepția 

Pregătirea 

Tocarea cărnii 

Pregătirea 

Umplerea 

Zvântare 

Afumarea caldă 

Fierbere 

Răcire 

Depozitare 

Livrare 

Condim

ente 
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CÂRNAȚI DE PORC CU BUSUIOC 
Coordonator: Ș.L. Dr. Ing. Gabriel BUJANCĂ 

Student: Adrian Victor COTÎRȚĂ 

Materii prime și auxiliare 

folosite: pulpă de porc 

calitatea I - 20 Kg, pulpă de 

vită - 6 Kg, slănină – 4 kg, 

busuioc – 100 g, piper  negru 

- 60 g, sare – 800 g, usturoi – 

250 g, semințe de fenicul – 

40 g, ardei iute - 30 g, 

cimbrișor – 40 g. 

Caracterul inovativ: Am 

eliminat totii aditivi 

alimentari și am păstrat 

rețeta tradițională pentru a 

realiza un produs ușor de 

metabolizat de către 

organism cu o valoare 

energetică crescută. 

În urma examenului organoleptic produsul a fost apreciat ca fiind 

un produs cu un aspect deosebit și prezintă perechi de culoare 

specifică, nelipicioase, membrană artificială necomestibilă; pe 

secțiune are o masă compactă, fină, de culoare maroniu-roșiatic, 

fără aglomerări de condimente; prezintă un gust și un miros 

plăcut, de fiert și afumat; și are o consistență semi-elastică, 

specific cârnaților de porc. 
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Caracteristici 
Condiţii de 

admisibilitate 

Metode de 

analiză 

Apă,% max. 50 
STAS 

9065/3- 73 

Substanţe grase, % max. 40 
STAS 

9065/2- 73 

Clorură de sodiu,% max. 0,3 
STAS 

9065/5- 73 

Azotul uşor hidrolizabil (mg 

NH3/100g) max. 
45 

STAS 

9065/7- 74 

Substanţe proteice totale, % 

min. 
15 

STAS 

9065/4- 81 

Azotiţi (NO2,mg/100g),max. 7 
STAS 

9065/9- 74 

 

Analize produs inovativ - Cârnați de porc cu busuioc 

Analize Fizico-Chimice Cârnați cu busuioc - laborator 

Proteine Lipide Glucide Carbohidrați Sodiu Valoare 

energetică 

(kcal) 

20.8 24.2 1.3 1.29 0.4 206 

 

În urma examenului organoleptic produsul a fost apreciat ca fiind 

un produs cu un aspect deosebit și prezintă perechi de culoare 

specifică, nelipicioase, membrană artificială necomestibilă; pe 

secțiune are o masă compactă, fină, de culoare maroniu-roșiatic, 

fără aglomerări de condimente; prezintă un gust și un miros 

plăcut, de fiert și afumat; și are o consistență semi-elastică, 

specific cârnaților de porc. 
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Schema tehnologică 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

64 
 

 

DULCEAȚĂ EXOTICĂ DE MANGO ȘI 

ANANAS 
Coordonator: Conf..dr.ing. Corina MEGYESI 

Studentă: Iustina CONSTANTINESCU 

Descrierea produsului. 

Pentru obținerea 

dulceții de mango și 

ananas, s-au utilizat 

următoarele materii 

prime și auxiliare ce au 

fost achiziționate din 

piețele locale și 

supermarket-uri: 

mango, ananas, lămâi, 

ghimbir, zahăr alb și 

apa plată.  

Pentru dulceață, zahărul se folosește sub formă de zahăr tos, 

adăugat peste fructe, cu o anticipată fază de difuziune, sau 

introdus direct în utilajul unde se desfășoară tratamentul 

termic, cu sau fără un potențial adaos de apă. 

Toate bucățile de fructe, împreună cu fâșiile de ghimbir au fost 

introduse într-un vas din inox după care s-a adăugat siropul 

realizat din apă, zahar si lămâie si puse la foc mic timp de 1 ora, o 

ora jumătate. 

Pentru a evita caramelizarea produsului, se extrage o linguriță de 

sirop pe o farfurie și se lasă la răcit. În funcție de vâscozitatea 

siropului, dulceața se ia sau se mai lasă pe foc.  

În timpul fierberii, deasupra amestecului, se formează o spumă 

ce trebuie îndepărtată cât mai bine și cât mai des.  

Produsul finit se ia de pe foc și se lasă la răcit aproximativ 30 de 

minute sau o oră, timp în care se efectuează o altă etapă de 

îndepărtare a spumei. 
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Fructele exotice au mai mult decât un aspect și un gust plăcut. 

Ele oferă o serie de beneficii importante pentru sănătatea 

noastră. Există multe motive pentru care ar trebui să includem 

fructe exotice în dieta noastră – de la aportul crescut de 

vitamine, la capacitatea lor de a preveni sau trata numite 

afecțiuni. 

Fructele exotice sunt bogate în vitamine și nutrienți esențiali 

pentru funcționarea optimă a corpului nostru, de aceea ele ar 

trebui să devină mai mult decât un deliciu ocazional.  

Mango este unul dintre fructele exotice populare, însă prea puțin 

consumat și apreciat pentru proprietățile sale. Mai este numit 

'fructul fericirii' datorită numeroaselor vitamine pe carele 

conține, dar și datorită cantității de magneziu, ce scade nivelul 

stresului.  

Fructele de ananas conţin bromelină, fibre, fitonutrienti (acid 

cumaric, acid clorogenic), pectine, polizaharide, potasiu, 

magneziu, fier, mangan, acid folic, vitamina C, B5, B6, B1, 

antioxidanti si polifenoli (betacaroten). Din punct de vedere 

medicinal, bromelina este cel mai preţios compus, capabil să 

accelereze digestia proteinelor.  

Prin conținutul lor bogat în substanțe nutritive necesare 

organismului, o importanță deosebită o au fructele și legumele. 

Fructele au o compoziție chimică foarte variată, în general având 

ca element de bază apa care poate ajunge până la 90% și conțin: 

zaharuri, proteine, grăsimi, acizi organici, diferite săruri 

minerale, substanțe pectice și taninuri, vitamine și enzime în 

cantități variabile.  

Fără conservanți, coloranți sau alți îndulcitori chimici, s-a creat 

un produs alimentar de tip „dulceață”, alcătuit din două fructe 

exotice deoarece mango este o sursă importantă de potasiu și 

previne apariția cancerului de colon, iar ananasul conține fibre 

dietetice și bromelaină reducând astfel riscul formării unor 

cheaguri de sânge.  
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 Schema tehnologică de obținere a dulceții de  

mango și ananas  

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Recepție calitativă și 

cantitativă fructe

Spălare

Fierbere - Concentrare

Curățire - Tăiere

Sortare

Spumare

Umplere - Dozare

Calibrare

Răcire

Spumare

Apă Zahăr Acid citric

Preparare sirop

Depozitare

Pasteurizare

Livrare
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CÂRNAȚI DE CASĂ AFUMAȚI CU ADAOS 

DE VIN ROȘU 
Coordonator: As.univ.dr.ing. Laura RĂDULESCU 

Student: Florin Dumitru VLASIN 

Descrierea Produsului. 

Cârnațul este un aliment 

preparat de obicei din 

carne tocată, slănină, 

sare și condimente, iar 

uneori cu plante 

aromatice, pasta 

rezultată fiind introdusă 

într-un înveliș cilindric 

membranos. Preparea 

cârnaților își are 

originea în bucătăria europeană. 

Tradițional, învelișul era făcut din intestinul unor animale, deși în 

zilele noastre acesta este deseori sintetic. 

 Denumirea provine din cuvântul latin carnacius (pronunțat car-na-

țius), care are semnificația produs din carne, "cărnat". 

 Alimentul, este cel mai important 

factor care infuentează organismul, 

aceasta interdependență strânsă, 

fiind condiționată in mod direct de 

salubriatea si calitatea sa trofico-

biologică. Pentru o alimentaţie 

sănătoasă,calitatea materiei prime 

este hotărâtoare,  deoarece 

aceasta nu transferă produsului alimentar, în final, doar caloriile 

ci şi diverse substanţe – de la proteine la vitamine, toate 

asigurând bunul mers al proceselor biologice ce au loc în cadrul 

nutriţiei umane. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Carne
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sl%C4%83nin%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Condiment
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În rația alimentară, 

proteinele de origine animală, 

trebuie să detină minim 35 % 

(din care 15 % să reprezinte 

carnea și preparatele din carne). 

 Materii prime: carne de porc 

(CPL 70/30). 

Materii auxiliare: vin, sare, 

usturoi, boia dulce, boia piperată, 

zahar. 

Rolul materiilor prime și auxiliare  este de a asigura produsului un 

conţinut în substanţe valoroase din punctde vedere nutritional 

precum și de a imprima gustul şi aroma. 

Dintre alimentele de origine animală, carnea este cea mai 

importantă sursă de proteine, furnizând toți aminoacizii 

indinspensabili metabolismului nostru. Datorita continutului 

mic de glucide si substante minerale, carnea nu este un 

aliment complet. In afara de acestea este un aliment ușor 

alterabil, poate provoca toxiinfecții alimentare si poate 

transmite boli microbiene și parazitare.  

Din punct de vedere tehnologic deosebim carnea cu os, 

carnea fără os (macră) și carne aleasă (tendoane, 

apronevroze, fascili). 

 Indiferent cărei specii ii aparține, carnea conține: apă, 

substanțe proteice, grăsimi, săruri minerale și cantități 

relativ mici  de glucide.  
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Schema tehnologică pentru obținetea de cârnați de casă cu 

adaos de vin roșu 

  

 
 

 

 

Carne porc lucru

Recepție

Malaxare

Tocare

Maturare

Sărare

Depozitare

Umplere în mațe naturale

Legare batoane

Zvântare

Sfoară

Afumare caldă

Etichete

Depozitare

Ambalare

Livrare

Amestec 

sărare

CondimenteMembrane Slănină

Etichetare

Vin
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CAȘCAVAL  DALIA AFUMAT  

TRADIȚIONAL 

Coordonator: As.univ.dr.ing. Laura RĂDULESCU 

Student: Grigore KOCSIS 

Materii prime și auxiliare 

folosite pentru fabricarea 

cascavalului  

Lapte de vacă pasteurizat, 

culturi lactice selecționate, 

sare și cheag. 

Rolul materiilor prime și 

auxiliare  este de a asigura 

produsului un conţinut în 

substanţe valoroase din punctde vedere nutrițional precum și de a 

imprima gustul şi aroma. 

Brânzeturile sunt alimente consumate peste tot in lume, in unele 

zone producerea de branza a devenit o adevarata traditie, iar 

unele specialitati au devenit adevarate simboluri ale tarii. 

Produsele lactate se afla pe treapta a patra a piramidei 

alimentare și sunt absolut necesare pentru o alimentație variată 

și sănatoasă, iar consumul de brânzeturi este recomandat in mod 

special datorită continutului de calciu. 

Dincolo, insa, de conținutul de calciu, brânzeturile mai au și alte 

proprietăți nutritive 

demne de menționat. 

Printre mineralale pe 

care le conțin se numără 

și magneziul, important 

atât pentru sanătatea 

trupului, cât și a minții. 

Brânzeturile sunt, de 

asemenea, o sursă de 

proteină animală.  
 

https://www.mega-image.ro/Lactate-si-oua/Branzeturi/c/002002
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SCHEMA TEHNOLOGICĂ DE OBŢINERE A BRÂNZETURILOR 

FERMENTATE 
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PÂINE  CU  MIX DE SEMINȚE 
Coordonator: As.univ.dr.ing. Laura RĂDULESCU 

Studentă: Bianca Daniela NAHERNEAC 

Descrierea produsului. 

Produsele cerealiere, 

printre care şi pâinea, 

reprezintă fundamentul 

alimentaţiei sănătoase şi 

fac parte din prima grupă 

de alimente recomandate 

pentru a fi consumate cel 

mai des, alături de cele 

din grupa a doua, compusă din fructe şi legume   conform 

piramidei alimentare, recomandată de nutriţionişti 

Pâinea cu semințe este un produs cu o valoare nutritivă şi 

energetică ridicată, conţine în primul rând glucide, care sunt o 

sursă de energie, precum şi vitamine din grupa B, indispensabile 

pentru funcţionarea celulelor nervoase, acid folic, zinc, magneziu, 

calciu, anumite cantităţi de proteine şi foarte necesarele fibre 

alimentare. 

Materii prime și 

auxiliare folosite 

pentru fabricarea 

pâinii 

Materii prime: făina, 

apă, drojdie, sare. 

Materii auxiliare: 

semințe de dovleac, 

floarea soarelui, in, 

mei, pin, ulei de 

măsline. 

Rolul materiilor prime și auxiliare  este de a asigura produsului un 

conţinut în substanţe valoroase din punctde vedere nutritional 

precum și de a imprima gustul şi aroma. 

  

http://www.bonduelle.ro/bagheta-frantuzeasca-cu-usturoi
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Schema tehnologică pentru producerea pâinii cu mix de 

semințe 
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BISCUIȚI AGLUTENICI PE BAZĂ DE 

FĂINĂ DE OREZ, FĂINĂ DE COCOS ȘI 

FRUCTE DE ARONIA 
Coordonatori științifici: Conf. Dr. Ing. Daniela STOIN 

                                         Ș.l. Dr. Ing. Ileana COCAN 

Studentă: Oana Maria COSTAR 

Descrierea 

produsului: 

BiskAroni sunt 

biscuiți aglutenici 

obținuți din 

amestec de făină 

de orez și făină 

de cocos. Acest 

sortiment este 

adresat 

persoanelor care 

suferă de 

intoleranță la gluten, copiilor și tuturor celor care își doresc să 

încerce un produs gustos și sănătos, care să nu afecte organismul 

și starea de sănătate. 

Materii prime și auxiliare: 

Făina de orez, făina de cocos, praf de copt, zahăr Demerara, unt, 

ouă, alune de pădure, migdale, fructe de Aronia. 

Caracterul inovativ: Pe piața alimentară există o gamă largă de 

biscuiți, dar biscuiții aglutenici se găsesc într-un număr mai 

restrâns de sortimente în țara noastră. BiskAroni poate fi 

considerat produs inovativ și sănătos, sigur pentru consum 

deoarece pentru obținere se folosesc materii prime și auxiliare 

de calitate și naturale.  

Făina de orez poate fi folosită în produsele de panificație și 
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patiserie atunci când dorim să obținem produse aglutenice. 

Făina de cocos nu conține gluten și poate fi consumată de către 

persoanele ce suferă de boală celiacă, sau de către cei care 

doresc să elimine glutenul din alimentație. Conține puțin mai 

multe calorii și lipide, fapt pentru care aceasta este foarte 

sățioasă. Grăsimile sănătoase din cocos sunt necesare pentru 

funcționarea optimă a organismului. Este bogată în fibre, are 

indicele glicemic scăzut fiind un aliment ideal și pentru diabetici. 

Aronia (Aronia Melanocarpa) este extrem de bogată în vitamine, 

minerale și antioxidanți. Conține vitaminele A, B2, B6, B9, C, plus 

vitamina E și Q (care este foarte rară și ajută la distrugerea 

celulelor bolnave). Fructele de Aronia au un conținut de 

antioxidanți de 15 ori mai mare decât afinele, proantociane care 

se găsesc și în semințele de struguri și acid chinic.  
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Schema tehnologică  
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BISCUIȚI DIGESTIVI CU FĂINĂ DE 

MIGDALE ȘI FĂINĂ DE OREZ 

Coordonatori.:  Conf. Dr. Ing. Daniela STOIN 

Asist. Dr. Ing. Monica NEGREA 

Studentă : Natalia-Roxana SÂRBU 

 

Obiectiv : Motivul realizării acestor biscuiți digestivi cu făină de 

migdale și făină de orez este acela de a aduce pe piată un produs 

dulce, de patiserie care  satisfice cerințele consumatorilor, dar 

mai ales obținerea unui aliment sănătos și echilibrat din punct de 

vedere nutritional.  



 

78 
 

Schema tehnologică de obținere a biscuiților digestivi 
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BRIOȘELE DIN CARNE CU ADAOS DE 

LEGUME 
Coordonator: Conf. Dr. Mărioara DRUGĂ 

Studentă: Andreea FELEAGĂ 

Descrierea 

produsului. Brioșele 

din carne cu adaos de 

legume sunt produse 

gustoase, care pot fi 

consumate atât ca 

aperitiv, cât și ca fel 

principal, având  gust 

plăcut, apreciat de 

consumatori. 

Caracterul inovativ 

al acestor produse 

este conferit de 

mixul de legume ales 

ca adaos, modurile în 

care am ales să le 

încorporăm și de 

forma inedită de 

prezentare, de 

brioșe. 

În urma 

determinărilor 

organoleptice, fizico – chimice și microbiologice a celor două 

variante de brioșe a rezultat că, deși, ca aspect, varianta V2 pare 

mai plăcută, din punct de vedere fizico –chimic, varianta V1 

prezintă valori mai bune la majoritatea parametrilor măsurați, 

ambele fiind superioare produselor comercializate asemănătoare. 

Din punct de vedere organoleptic s-a urmărit aspectul, 

consistenţa, culoarea, mirosul şi gustul. Din punct de vedere 
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fizico-chimic s-a determinat aciditatea, umiditatea, substanţa 

uscată, sarea, proteinele, lipidele și polifenolii. Din punct de 

vedere microbiologic s-a determinat prezența bacteriilor 

coliforme şi a  salmonelelor. 

Produsele au fost obținute și analizate în laboratorul disciplinei 

de control al produselor de origine animală și laboratorul de 

chimie din cadrul platformei de cercetare a facultății noastre. 

Pentru obținerea ambelor variante de brioșe s-au utilizat 

următoarele cantități de materii prime și auxiliare: 

-carne tocată de porc - 1kg 

-ceapă - 2 bucăți 

-morcovi - 100g 

-ciuperci - 200g 

-ouă  -2 bucăți 

-pesmet - 50g 

-pătrunjel - o legătură 

-sare 

-amestec de condimente (piper, chimen măcinat, usturoi pulbere) 

-ulei - 30 ml. 
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Pentru a aprecia dacă modul în care se încorporează legumele în 

brioșele de carne influențează caracterele organoleptice și 

fizico-chimice ale produselor, am realizat două variante de 

brioșe: una în care legumele se încorporează omogen în compoziție 

și una în care legumele au fost plasate în centrul brioșelor. 

Produsul obținut poate fi consumat fie ca aperitiv, fie ca fel 

principal, alături de o garnitură de legume sau orez și salată.  

S-a obținut un produs cu formă conform cu formele de brioșe în 

care au fost coapte,  cu suprafaţă cu coajă continuă, de culoare 

aurie – brună, de carne coaptă,  

Pe secţiune masa compoziţiei este compactă, ușor afânată, bine 

închegată, fără goluri de structură, suprafaţa secţiunii are 

aspect de mozaic şi culoare uniformă pentru V1, în care legumele 

au fost mixate omogen cu tocătura; în cazul variantei V2, în care 

legumele sunt plasate în mijlocul brioșei, compoziția din carne 

este mai ferm legată, iar la secționare legumele nu formează o 

masă compactă. Consistenţa este elastică, ușor mai consistentă 

pentru V2, atât la suprafaţă, cât şi în secţiune și mai afânată în 

cazul V1, iar gustul şi mirosul sunt plăcute, caracteristic de carne 

coaptă şi condimentelor utilizate (piper, usturoi, etc.). 

În urma determinărilor fizico – chimice a celor două variante de 

brioșe a rezultat că, varianta V1 prezintă valori mai bune la 

majoritatea parametrilor măsurați, ambele fiind superioare 

produselor comercializate asemănătoare. 
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KETCHUPUL DIN TOMATE GALBENE 
Coordonator științific: Conf.dr. Mărioara DRUGĂ  

Candidat: Izabella BALAZS-KERCSO 

Descrierea produsului. 

Ketchupul din tomate galbene 

are o compoziție cremoasă, 

lucioasă, onctuoasă, ușor 

curgătoare, de sos; masa 

compoziţiei este de culoare 

galben-muștar, cu culori mai 

închise diseminate punctiform, 

conferite de condimentele 

utilizate;  

Gust şi mirosul ketchupului : 

plăcut, dulce – acrișor, 

caracteristic de pastă de 

tomate și corespunzător  

condimentelor utilizate 

(cuișoare, scorțișoară, usturoi, ghimbir). 

Caracterul inovativ al acestui produs constă în tipul de tomate 

galbene ales pentru obținerea acestui ketchup și condimentele 

utilizate pentru aromatizare. 

Motivele pentru care s-a dorit obținerea acestui nou tip de 

ketchup au fost, în primul rând proprietățile fizico-chimice ale 

tomatelor galbene dar și încercarea de a creea varianta 

sănătoasă a unui produs atat de nociv dar foarte iubit de marea 

majoritate a oamenilor. 

Ketchupul din tomate galbene este un sos dulce – acrișor, plăcut, 

care poate fi consumat împreună cu alte alimente servite ca 

gustări sărate, dar și alături de fripturi sau feluri cu legume. 

Ingrediente 100% naturale, din culturi certificate ecologic, fără 

coloranți, conservanți și potențatori de aromă! 

Materiile prime și auxiliare  
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• roșii cherry galbene  

• amidon de porumb 

• zahăr 

• oțet alimentar de 9° 

• sare 

• condimente: scorțișoară, cuișoare, ghimbir pudră și usturoi 

pudră. 

Beneficiile includerii tomatelor în dieta zilnică sunt numeroase , 

printre care amintim și menținerea vederii , inimii și oaselor 

sănătoase , reducerea riscului de pietre la rinichi, menținerea 

nivelului de zahăr din sânge sub control iar licopenul din tomate 

este un puternic antioxidant care ajută la împiedicarea formării 

celulelor canceroase dar protejează și împotriva razelor UV și nu 

în ultimul rând , conținutului de vitamina C din tomate joacă un rol 

important în producția de neurotransmițători care asigură 

funcționarea corectă a creierului. 
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PASTE TARTINABILE DIN LEGUME 
Coordonator științific: Conf. Dr. Mărioara DRUGĂ 

Candidat: Gabriela Raluca ALBESC 

Descrierea produsului. Pastele tartinabile din năut cu adaos de 

avocado sau de roșii deshidratate sunt paste vegetale 

consistente, cu aspect și gust plăcut, picant, cremos, potrivite 

pentru a fi consumate atât de vegetarieni, cât și de ceilalți 

consumatori. 

Caracterul inovativ al acestui produs constă în realizarea acestor 

paste tartinabile din năut, ca bază, și adaosurile inedite de 

avocado, respectiv de roșii deshidratate, care, împreună, au dus 

la obținerea unui produs de calitate. 

Pastele tartinabile din năut cu adaos de avocado sau de roșii 

deshidratate sunt paste vegetale consistente, cu aspect și gust 

plăcut, picant, cremos, potrivite pentru a fi consumate atât de 

vegetarieni, cât și de ceilalți consumatori 

O combinație din năut și avocado, respectiv năut și roșii 

deshidratate pentru un aspect plăcut și colorat, iar pentru un 
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gust puțin acrișor, lămâie și usturoi. 

Parametrii fizico – chimici determinați la cele două variante de 

paste de năut dovedesc că acestea sunt valoroase și din acest 

punct de vedere, în special prin conținutul de vitamină C și 

polifenoli totali. 

Din punct de vedere organoleptics-a urmărit aspectul, 

consistenţa, culoarea, dar și mirosul şi gustul. Din punct de 

vedere fizico-chimic s-a.determinat umiditatea, substanţa 

uscată, lipidele, vitamia C, aciditatea,sarea, și polifenolii. 

Produsele au fost obținute și analizate în laboatorul de controlul 

alimentelor și la platforma de cercetare interdisciplinară . 

Pentru obținerea ambelor variante de paste tartinabile s-au 

utilizat următoarele cantități de materii prime și auxiliare: 

- năut 250g 

- roșii deshidratate 100g 

- avocado 140g 

- usturoi 20g 

- zeamă de lămâie 10 ml 

- condimente: piper, sare, chimen măcinat 
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PATEURI DE SEMINȚE CU ADAOS DE 

AVOCADO SAU ROȘII DESHIDRATATE 
Coordonator științific: Conf. Dr. Mărioara DRUGĂ 

Studentă: Daliana Cornelia TRAINIC 

Pateurile de semințe cu adaos de avocado sau roșii deshidratate 

sunt paste vegetale tartinabile cu gust plăcut, picant, care pot fi 

consumate de toate categoriile de vârste. 

Caracterul inovativ al acestor pateuri constă în utilizarea 

semințelor de floarea soarelui pentru obținerea pateurilor și a 

adaosurilor de avocado, respectiv de roșii deshidratate, care le 

conferă un plus de gust și consistență. 

Pentru obținerea celor două variante de pateu de floarea - 

soarelui au fost utilizate următoarele materii prime și auxiliare: 

-semințe de floarea soarelui 

-avocado  

-roșii deshidratate conservate în ulei 

-lămâie  

-usturoi  

-amestec de condimente 
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În urma determinărilor fizico – chimice a parametrilor 

determinați la cele două tipuri de pateuri rezultă că ambele 

prezintă caracteristici bune, fiind bogate în polifenoli și vitamina 

C, care sunt benefice pentru sănătate. 

Semințele de floarea – soarelui se cântăresc, se pun într-un vas și 

se spală cu apă din abundență, pentru îndepărtarea oricăror 

impurități și se pun la înmuiat. 

Se curăță usturoiul de foițe și se zdrobește cu presa de usturoi. 

Avocado se taie în jumătăți, se scoate sâmburele și apoi se 

scoate miezul din coajă și se cântărește. 

Roșiile deshidratate se scot din borcan și se scurg de excesul de 

ulei în care au fost conservate. 

În urma determinărilor fizico – chimice a parametrilor 

determinați la cele două tipuri de pateuri rezultă că ambele 

prezintă caracteristici bune, fiind bogate în polifenoli și vitamina 

C, care sunt benefice pentru sănătate. 
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RULADĂ DE CARNE CU VIȘINE 
Coordonator științifici: Conf. Dr. Ing. Mărioara DRUGĂ 

Studentă: Ana Maria SPERLEA 

Din dorința de a evita 

substanțele chimice 

adăugate în produsele din 

carne comercializate în 

magazine, gastronomia 

oferă posibilitatea obținerii 

unor produse din carne 

gustoase, rafinate, estetice 

și care satisfac cerințele 

nutriționale. 

Scopul acestei lucrări a fost obținerea și caracterizarea din 

punct de vedere organoleptic, fizico-chimic și microbiologic a unui 

produs copt din carne tocată de vită și porc cu adaos de fructe. 

Fructele utilizate ca adaos au fost vișinele.  

Caracterul inovativ al acestor produse este conferit de fructele 

alese ca adaos, respectiv vișinele, de modurile în care am ales să 

le încorporăm în rulade și aroma de ghimbir, care se combină 

delicat cu fructele. 

Ruladele din carne cu adaos de vișine sunt produse gustoase, 

aspectuoase, care pot fi consumate atât ca aperitiv, cât și ca fel 

principal, acompaniate de diverse garnituri sau sosuri dulci-

acrișoare. 

           Rețeta: 

- carne tocată de porc și vită - 1kg 

- vișine – 300 g 

- ceapă - 2 bucăți 

- ouă  -2 bucăți 

- pesmet - 50g 

- pătrunjel și mărar – câte o legătură 

- sare 

- amestec de condimente (piper, chimen măcinat) 

- ghimbir ras - 30g. 
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Pentru comparație au fost realizate două variante de produs, unul 

în care fructele au fost amestecate în compoziție și unul în care 

acestea au fost plasate în mijlocul produsului. 

S-a obținut un produs cu formă specifică, de ruladă coaptă, 

corespunzător dimensiunilor tăvilor în care au fost coapte, cu 

suprafaţă cu coajă continuă, de culoare aurie – brună, de carne 

coaptă; în cazul ruladei în care vișinele au fost introduse în 

amestec, culoarea a fost cu o ușoară tentă roșie-vișinie. 

Pe secţiune, masa compoziţiei este compactă, ușor afânată, bine 

legată, fără goluri în structură; suprafaţa secţiunii are aspect de 

omogen şi culoare uniformă ușor colorată roșu –vișiniu pentru 

V1;în cazul variantei V2, în care vișinele sunt plasate prin rulare în 

cercuri concentrice, compoziția din carne este mai ferm legată, 

iar la secționare vișinele se găsesc dispuse spiralat, prin rulare și 

nu formează o masă compactă; 

Consistenţa este elastică, ușor mai afânată pentru varianta în 

care vișinele au fost tocate și amestecate în compoziție și ușor 

mai consistentă pentru V2, atât la suprafaţă, cât şi în secţiune, 

iar gustul şi mirosul sunt plăcute, caracteristice de carne coaptă 

şi condimentelor utilizate (piper, usturoi, etc.), dulce acrișor în 

toată masa ruladei în cazul variantei V1 și mai accentuat acrișor 

în zonele cu vișine, în cazul variantei V2.  

În urma determinărilor fizico – chimice  a ruladelor cu vișine a 

rezultat că ambele variante  prezintă valori foarte bune în cazul 

parametrilor măsurați,  ceea ce permite recomandarea de a putea 

fi consumate de toate categoriile de vârste. 
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BRÂNZĂ TOPITĂ 
Coordonator științifici: Conf. Dr. Ing. Mărioara DRUGĂ 

Studentă: Ana COARNEȘ 

Descrierea produsului. Brânza topită se obține  prin mărunţirea, 

topirea şi emulsionarea unui amestec realizat din unul sau mai 

multe sortimente  de brânzeturi naturale şi câteva ingrediente 

opţionale, în condiţii de încălzire, agitare mecanică şi în prezenţa 

sărurilor  emulgatoare 

Scopul acestei lucrări a fost aprecierea calității organoleptice și 

fizico-chimice a unor sortimente de brânză topită,  produse în 

regim casnic. 

Pentru compararea calităților organoleptice și fizico-chimice  ale 

brânzei  topite de casă am realizat două variante, una simplă și 

una cu adaos de mărar.  Din punct de vedere organoleptic s-a 

urmărit: aspectul brânzei topite, culoarea, consistența acesteia, 

precum mirosul și gustul. 

Din punct de vedere fizico-chimic s-a determinat: umiditatea, 

substanța uscată, clorura de sodiu, proteinele, conținutul de 

grăsime și fenolii totali.  
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Rețeta pentru obținerea celor două variante de brânză topită: 

brânză proaspătă de vaci– 350 g; 

- unt - 25 g; 

- bicarbonat de sodiu – 1 linguriță; 

- sare- 1 linguriță; 

- mărar proaspăt-20 g (pentru varianta a doua); 

 

Concluzii: 

1. Variantele de brânză topită obținute în regim casnic, simplă și 

cu adaos de mărar, sunt produse cu aspect, gust și miros plăcut, 

de brânză topită tartinabilă, obținute fără adaosuri de săruri de 

topire industriali, putând fi astfel consumate de toate categoriile 

de vârste. 

2. Caracterele fizico – chimice analizate au evidențiat faptul că 

brânzeturile topite obținute prezintă valori care se încadrează în 

limitele recomandate de standardele profesionale, iar în cazul 

variantei cu adaos de mărar, aceasta prezintă și cantități mai 

crescute de substanțe antioxidante benefice pentru sănătate, 

reprezentate de polifenolii totali. 
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TORT RAW VEGAN CU ZMEURĂ 
Coordonator științifici: Prof. Dr. Ing. Ducu ȘTEF 

Studentă: Roxana Maria ȘOLEA 

Ingrediente: 

Blatul 150 g 

migdale 100 g 

curmale 1 lingură 

pudră de roșcove 2 

linguri de apă 1 

linguriță ulei de 

cocos  

Crema 1 200 g 

caju hidratat 100 

ml suc de zmeură 

100 ml apă 3 

linguri îndulcitor 

10 linguri ulei de 

cacao 150 g 

zmeură  

Crema 2 200 g 

caju 150 ml apă 4 

linguri îndulcitor 10 linguri ulei de cacao Decor: 200 g zmeură 

Mod de preparare Rețeta de tort raw vegan cu zmeură este o 

încântare a papilelor gustative. Se poate folosi o tavă cu 

diametrul de 18 cm, cu pereții detașabili care vă ajută să 

scoateți ușor tortul din ea, iar ca să fie și mai simplu, se 

foloseşte o folie de copt pentru ca tortul să nu se lipească. 

Blatul: Migdalele și curmalele nu se hidratează; se pun uscate. 

Curmalele fără sâmburi se taie mărunt. Uleiul de cocos este solid, 

dar la temperatura camerei devine lichid. Se introduc migdalele 

într-un robot sau blender. Se procesează în jur de 5 minute. Se 

adaugă curmalele și o lingură de pudră de roșcove și se lasă 

aparatul să meargă în continuare 3 minute. Apoi se adaugă cele 2 

linguri de apă și uleiul de cocos. Se lasă să rotească până 

compoziția se face ca o pastă. Se pune blatul în tavă și se întinde 
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până când devine uniform. Crema 1: Caju-ul trebuie hidratat cu 

câteva ore înainte. Uleiul de cacao este de fapt untul de cacao 

care se topeşte pe baie de aburi; se folosesc 10 linguri. Sucul de 

zmeură se obține printr-o sită de ceai. Se poate folosi zmeura 

întreagă, dar este preferabil să fie fără sâmburi. Se introduc în 

blender caju-ul, sucul de zmeură, apa, îndulcitorul și uleiul de 

cacao. Se blenduie câteva minute, până se obține consistența unei 

creme. Se toarnă peste blat și se adaugă 150 g zmeură. Crema 2: 

Se pun în blender caju-ul, apa, îndulcitorul și uleiul de cacao, se 

mixează circa 5-7 minute, până se transformă într-o cremă albă. 

Se toarnă crema peste produsul obţinut anterior și se întinde 

uniform. Decor: Se decorează cu zmeură, în cerc ori după alt 

model dorit. Pentru întărire se ţine tortul la frigider, minim 5 

ore, sau în congelator cca. 2 ore. 
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